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In 5 stappen naar een eersteklas businessplan – Marketingplan 
 
In deze training ga ik je vertellen wat de belangrijkste vijf onderdelen zijn van een eersteklas businessplan.  
 
Zoals jullie weten schrijf ik onder andere voor platform Sprout.nl. Platform Sprout.nl is een platform voor 
reeds gestarte ondernemers en ondernemers die nog willen gaan starten die een ICT-component in hun 
bedrijf hebben. Vaak gaat het om startups die hun geld willen gaan verdienen met een belangrijke ICT-
component.  
 
In dat artikel beschrijf ik welke vijf belangrijkste onderdelen van een eerste klas businessplan belangrijk zijn 
en ook waarom ze zo belangrijk zijn. In deze videotraining ga ik je stap voor stap elk onderdeel  uitleggen 
en waarom dat zo belangrijk is.  
 
Eén van de vijf belangrijkste elementen van een eerste klas businessplan is dat je gaat werken aan een 
marketingplan en dan heb ik het niet over een marketingplannetje van één a4’tje, nee dan heb ik het over 
een uitgebreid marketingplan wat essentieel is voor jou als pre startende ondernemer, omdat daarin de 
vraag vanuit de markt wordt beschreven. Je kan wel een marketingplan schrijven zonder dat je überhaupt 
een marketingonderzoek hebt gedaan, maar het is essentieel dat als jij wil slagen met je bedrijf, dat jij 
onderzoek gaat doen of hebt gedaan. Dat is het fundament het bestaansrecht van je bedrijf. 
 
Wat schrijf je in jou marketingplan? Je schrijft erin van wat het probleem of de uitdaging voor de klant is. 
Waar loopt deze tegenaan of welke ontwikkelingen zie je bij bepaalde opdrachtgevers en waarom zie jij dat 
gat in de markt? Wat is daar anders in? Zijn er al concurrenten die daarmee bezig zijn of zijn de concurrenten 
er helemaal niet mee bezig? Dus welk probleem of welk gat denk jij te gaan vullen met jou product of 
dienstverlening? 
 
Dus ga op onderzoek, ga met mensen praten, ga met potentiële opdrachtgevers praten, ga met potentiële 
kopers praten en ga eventueel met concurrenten praten. Maar analyseer in een marketingplan waarom jij 
denkt dat hier markt voor is. Dat moet jij kunnen bewijzen met argumenten die voortkomen uit het 
onderzoek. Dus het marketingplan bestaat uit onderzoek, maar ga ook nadenken op welke manier jij jouw 
marketinginstrumenten gaat inzetten om die markt te gaan veroveren.  
 
Dus het is meer dan onderzoek, het is ook van oké: Als ik die markt eenmaal voor ogen hebt, hoe ga ik die 
dan veroveren en welke strategiën ga ik daarvoor gebruiken? Ga ik daar de strategie in gebruiken dat je 
stap voor stap wil gaan groeien? Dus dat jij je product of dienst op een gegeven moment klaar hebt en dat 
je stap voor stap elke klant rechtstreeks gaat benaderen. Of zeg je van nee, ik ga er een hele grote 
reclamecampagne tegen aan gooien en ga op die manier proberen te kijken om zo snel mogelijk, zoveel 
mogelijk klanten te gaat bedienen.  
 
Voor beide valt wat te zeggen. De stap voor stap methode is interessant, want dan krijg je elke keer 
feedback en kan je rustig aan elke keer die vervolg stap zetten, daar is op zich niks op tegen. Als je voor het 
grote communicatie dik gaat, dus dat je zegt van: We rollen er een campagne uit en daar zetten we volgens 
een callcenter achter om stap voor stap om op die manier in grote getallen klanten binnen te krijgen. Dat is 
toch een hele andere strategie dan stap voor stap. 
 
Dus denk erover na wat jouw manier is op het moment dat je dat marktonderzoek hebt gedaan. Hoe ga ik 
die markt veroveren? Misschien ben jij wel de eerste in die markt en zeg je van: Ik wil zo super dominant zijn 
en ik zie kapers op de kust, dus ik moet wel heel snel gaan rammen met mijn marketing en met mijn media 
en ik moet er wel een callcenter achter aan zetten om te zorgen dat ik die marktpotentie ook ga omzetten 
in klanten. Dus snelheid daarin is essentieel, maar denk er goed over na hoe je dat wil gaan doen. Die 
marketingstrategie die in je marketingplan staat is essentieel. 
  



 

 
  

 
  


